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     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

     Sundsvalls Brukshundklubb 

 

 

STYRELSE  
 

Ordförande  Lena Funseth Norberg 

Vice ordförande Karin Morander 

Sekreterare  Ylva Holm  

Kassör  Inga Bengtsson 

Ledamot  Camilla Johansson 

Suppleant  Viveca Andersson 

Suppleant  Cecilia Bergman 

 

 

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 
 

Sundsvalls Brukshundklubb kan summera ett utvecklande år för klubben. Vi arrangerade en officiell 

utställning. Vi genomförde ett antal  lyckade bruks- och lydnadtävlingar.   Vi har också arrangerat ett 

lyckat  SM i Rally-lydnad. Aktiviteten i träning och hundägarutbildning har varit god. Nya instruktörer 

i  tävlingslydnad har utbildats. 

En grupp har gjort iordning ett träningsrum på klubben som möjliggör träning på vintern. 

Under året bedrevs, i linje med verksamhetsplanen, en både aktiv och utvecklande verksamhet i 

klubben. Klubbens sektorer och kommittéer har varit aktiva och verksamhetsplanerna är i hög  grad 

genomförda. Klubben har utvecklats mot de mål vi satt upp. Sammantaget har 2014 varit ett år där 

träning, tävling, gemensamma arrangemang och positiv gemenskap har stått i fokus.   

Nyhetsbrevet har använts flitigt och varit en uppskattad kanal till klubbens medlemmar. 

 

Tre medlemsmöten har hållits under året. Alla tre mötena har varit traditionella möten där aktuella 

frågor/information tagits upp. Vid ett möte hade vi information om preparatsök och fick julklappar. 

 

Antalet medlemmar i Sundsvalls Brukshundklubb har under året uppgått till 353 betalande 

medlemmar (141231).  
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PROGRAMFÖRKLARING, LÅNGSIKTIGA OCH KORTSIKTIGA MÅL 
 

Programförklaring. Den vid årsmötet 2007 antagna programförklaringen har fortsatt fungerat som 

en röd tråd i klubbens samlade verksamhet. "Sundsvalls Brukshundklubb ska vara en klubb för alla 

aktiva hundägare och genom samverkan ska klubben arbeta mot gemensamma mål" 

 

Klubbens långsiktiga målbild, som kompletterar Svenska Brukshundklubbens målbild, har varit:  

 positiv gemenskap 

 brett engagemang för att utveckla klubben 

 framgångsrika tävlingsekipage 

 bra renommé bland hundägare 

 väl fungerande egen anläggning 

 väl fungerande administration och en ekonomi i balans 

  
Kortsiktiga mål: 

Vår kortsiktiga målbild för 2014 har varit att:  

 öka aktiviteten på klubben 

 öka antalet aktiva medlemmar 

 hålla lika många kurser som föregående år (2013), eller fler, och med god kvalitet 

 verka för fler ekipage på alla nivåer och i olika tävlingsformer  

 fullfölja upprustningen av klubbhus och planer 

 öka intäkterna och minska utgifterna för ett positivt rörelseresultat 

 

Klubben har under året arbetat mot målet att genomföra lika många kurser som året innan vilket 

också har uppfyllts.  

 

Om vi klarat målet att få "fler ekipage till start i lokala och nationella tävlingar än under föregående 

år" vet vi inte med säkerhet då målet är svårt att mäta. Men vi hoppas och tror att antalet tävlande 

har ökat. 

 

Vi har ett positivt rörelseresultat.  

 

Upprustningen av klubbhus och planer har pågått under året. Klubbstugan har målats och ett 

övernattningsrum har fixats till. Klubben fick en ansiktslyftning inför Rally-SM. 
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Målet att "öka aktiviteten på klubben och antalet aktiva medlemmar" är ett mål som kan kännas 

svårt att mäta. Men det har varit många uppskattade aktiviteter som tex onsdagsträningar, kurser, 

träningstävlingar samt  fortbildning av instruktörer. 
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SEKTORER OCH KOMMITTÉER 
 

Följande sektorer och kommittéer, här redovisade med respektive sammankallande, har officiellt 

ingått i Sundsvalls Brukshundklubbs organisation under 2014: 

 

Hundägarutbildning (HUS)   Anja Abrahamsson 

Draghund    Katarina Stenvall 

Bruks och Lydnad (BOL)   Anki Westin 

Agility (kontaktperson)   Linda Georgsson  

Rallylydnad    Jeanette Nordqvist  

Utställning    Karina Nordgren 

Bevakningshund   Isabelle Backlund 

Räddningshund (kontaktperson)  Karin Sjökvist 

Mentalhund (kontaktperson)   Anders Nyman 

 

Freestylekommittén   _ 

Ungdomskommittén   - 

Fastighetskommittén   Lars Södergren 

Kökskommittén   Maggie Thavenius 

Info och PR-kommittén   - 

Expeditionen    Anja Abrahamsson 

Webmaster    Marie Hallén/Ylva Holm 

     

Lotteriansvarig   Håkan Ohlsson 

Championväggen   Jeanette Nordqvist 

Resultatbanken   Viveka Andersson 
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EKONOMI 
Klubben har under 20 gjort ett bättre resultat än föregående år. Året gav klubben ett överskott efter 

avskrivningar och räntor på 76 270 kr. En bidragande orsak var att Rally SM gav ett positivt resultat 

på 29 560 kr.  Klubbens enskilt största kostnad var el 37 337 kr där uppvärmningen tar den största 

delen.  De flesta sektorer som har möjlighet att skapa intäkter har bidragit till det positiva resultatet. 

Smärre justeringar av resultatet kan komma att ske i samband med revisionen inför årsmötet. 

 

Soliditeten och likviditeten i klubben har stärkts under året.. Kassan uppgick till 381 236 kr. Eget 

kapital har ökat och uppgår nu till 403 554 kr 

 

Utöver de i bokslutet redovisade tillgångarna har klubben också ett betydande värde i fastigheten i 

Gudmundsbyn. 

 

RESULTAT 2014 
   

    Sektor/kommitté Intäkter Kostnader Resultat 

        

BoL 51201 26094 25107 

Drag 43919 31679 12240 

HUS 159425 40022 119403 

RUS utställning 33500 19486 14014 

Rallylydnad 13553 7068 6485 

RallySM 95256 65696 29560 

Lotter 35006 31466 3540 

Fastighet 13854 127339 -113485 

Kök 43570 36976 6594 

Agility   25180 25180 

Medlemsavgifter 63050 22016 41034 

Adm/styrelse/övrigt 5167 33992 28824 

Räntoro avskrivningar 270 14486   

        

Resultat 557771 481500 76271 

 

 

 

 

TRÄNING OCH TÄVLING 

Träning 

Här är några av de aktiviteter som genomförts under året: 
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 Kurser i allmän- och tävlingslydnad, utställning, sök,spår, valp och rallylydnad 

 Utbildning av instruktörer i  tävlingslydnad 

 Onsdagsträningar  

 Träningstävlingar  

 

Tävling  

Sundsvalls Brukshundklubb har haft många medlemmar som tävlat aktivt under året. 

Klubben har även under 2014 varit representerad vid ett flertal större tävlingar som t.ex. Lydnads- 

och Rally-SM. 

KLUBBENS UTVECKLING 

Verksamhetsplanen som antogs vid föregående årsmöte har steg för steg arbetats igenom med sikte 

på klubbens mål. Många aktiviteter har genomförts samtidigt som det återstår en del innan vi når 

våra uppsatta långsiktiga mål. Arbetet har bedrivits i såväl styrelsen som klubbens sektorer och 

kommittéer.  

 

Styrelsearbetet Arbetet har varit inriktat på att utveckla klubben i enlighet med verksamhetsplanen 

och medlemmarnas förväntningar. I kontakten med medlemmar har styrelsen verkat för att skapa 

bra engagemang i både den löpande verksamheten och i utvecklingsarbetet. Styrelsen har fortsatt att 

strukturera arbetssättet i klubben och att verka för att det skapas bra förutsättningar för arbetet i 

sektorer och kommittéer. Vi har haft ett sektor- och kommittémöte för att sprida information och 

uppmuntra kommunikation mellan grupperna. 

 

Medlemsmöten. Tre medlemsmöten har hållits under året. Alla tre mötena har varit traditionella 

möten och några med inslag av olika teman.  

 

Hemsida Hemsidan är levande och besöksfrekvensen är stor.  Hemsidan är kopplad till Facebook 

vilket gör att varje aktiv medlem har möjlighet att läsa och kommentera.  Hemsidan kompletteras 

med ett uppskattat nyhetsbrev. 

 

Medlemsadministration.  Elisabeth Funseth har arbetat med hanteringen av medlemmar.  

Samarbetet i MND. Sundsvalls Brukshundklubb har medverkat i samarbetet mellan distriktets 

brukshundklubbar och deltagit i MND:s styrelsekonferens. Vi har under det gångna året varit 

representerade i MND:s styrelse och sektorer.  

 

Verksamhetsplanen 2015. En preliminär verksamhetsplan för 2015 har upprättats. Planen tar sikte 

på klubbens målbild och de synpunkter och idéer som framkommit vid medlemsmöten. Planen är 

tänkt att kompletteras efter årsmötet när den nya styrelsen träffar sektorer och kommittéer för att 

fastställa 2015 års definitiva verksamhetsplan. 

Klubben drabbades i slutet av augusti av två inbrott och det har orsakat mycket arbete och störningar 

i klubbens verksamhet. Efter inbrotten har ett möte med grannar och polis hållits och 

grannsamverkan startat. Skyltar är uppsatta. 
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Klubbmedlemmar deltog i Vuxna på stan en kväll i oktober vilket gav både lite pengar åt klubben och 

god reklam. 

Under året har vi haft ett gott samarbete med Timrå brukshundsklubb vilket vi är glada för. 

 

 

 

TACK! 

Tack till våra klubbkamrater. Tillsammans är vi en förening som med god vilja och engagerat sätt har 

bedrivit verksamheten under det gångna året. Bakom klubbens framgång och utveckling står våra 

aktiva medlemmar. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er alla för både ert värdefulla arbete i 

sektorer och kommittéer men också för den uppskattade kamratskap som präglar klubben. 

 

Tack till markägare. Den mångåriga och goda kontakten med markägarna runt vår fastighet är av 

stort värde för klubbens verksamhet. Det är ett samarbete vi uppskattar och styrelsen vill framföra 

ett varmt tack till er alla. 

Tack till sponsorer. Under året har klubben i olika sammanhang fått värdefullt stöd i olika former av 

våra sponsorer. Styrelsen vill framföra klubbens varma tack.   

 

För styrelsen 2015-02-11 

 

Lena Funseth Norberg   Karin Morander  

Ordförande      Vice ordförande 

 

 

 

Ylva Holm    Inga Bengtsson 

Sekreterare    Kassör 

 

 

 

Camilla Johansson   Viveca Andersson 

Ledamot    Suppleant  

 

 

 

Cecilia Bergman    

Ledamot     

SEKTORERS OCH KOMMITTÈERS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Hundägarutbildningssektorn (HUS) 
Valpkurser, totalt 5 st. Instruktörer: Lars Fahlberg med hjälpinstruktör Cissi Bergman, Marie Reutne 

med hjälpinstruktör Åsa Larsson, Rose-Marie Fröling, Madde Melander, Catti Lönnberg. 

Unghundskurs, totalt 1 st. Instruktör: Lena Engman 
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Grundkurser, totalt 1 st. Instruktörer: Linda Jansson, hjälpinstruktör: Åsa Larsson 

Allmänlydnadskurser, totalt 3 st. Instruktörer: Elisabeth Funseth och Cattis Lönnberg, Ida Svensson 

och Amanda Mattsson, Jeanette Nyström och Björn Sjölin. 

Tävlingslydnadskurser 3 st. Instruktörer Cecilia Bergman och Ylva Holm 

Brukslydnad 2 st. Instruktör Elisabet  Funseth. 

Mental 1, 1 st  Instruktör: Anna Holter 

Draghundskurs, totalt 1 st. Instruktörer: Jerry Wikström och Tina Stenholm 

Kurser med eget upplägg 

- en allmänlydnadskurs;  Helen Nilsson 

 

 

 

sabeth Funseth, Catti Lönnberg, Lena Engman 

Sökkurser, 2 st  

Introduktionskurs i sök: Birgit Svensson och Kjell Söderlund, samt Anki Westin. 

Fortsättningskurs i sök: Anki Westin 

Rallydnadskurser  

se Rallylydnads egen verksamhetsberättelse. 

HUS har under året samarbetat med Studiefrämjandet. Detta bl a genom föreläsning i spår (Alf 

Jannesson), Avancerade spår (AJ), Friskvård och hälsa (Marie Fahlberg), Ledarskap 1 (L1) - Cissi 

Bergman, Ledarskap 2 (L2)- Lena Engman och Karin Morander, samt styrelseutbildning - Camilla 

Johansson,  (ledamot) och Anja Abrahamsson (valberedning). 

Övrigt: 

- och lydnadsinstruktörer", blev klara  2014 efter sitt 

avslutningsprojekt: Ylva Holm och Cissi Bergman (lydnad), samt Elisabeth Funseth (brukslydnad).  

Lena Funseth Norberg hade en uppföljning av Elisabets kurs (spårintroduktion). 

-möte.  
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undägarutbildning i Upplands Väsby 

25-26 okt 

 

 

Sundsvall 2015-01-20 

Anja Abrahamsson 

Lena Engman 

Marie Hallén 

 

Draghundssektorn, Verksamhetsberättelse 2014 

Draghundssektorn har under året bestått av Katarina Stenvall, Tina Gidlund, Malin Tjernberg, 

Angelica Saur, Jennie Persson och Mikael Nyhlén  

Draghundsaktiviteter och resultat 2014 

Vintersäsongen 

Skidträning med hund har skett måndagar eller onsdagar under snösäsongen på främst på Södra 

Berget  

Dragronden 2014 anordnades vid fyra tillfällen vid EON arena, Sörberge.  

15-16 februari anordnade klubben SM i Combined och Lina på Södra Berget.  

Sundsvalls Brukshundklubb deltog med två lag i Vindelälvsdraget och Lagen slutade på första och 

andra plats. Första gången i Vindelälvsdragets historia som ett rent nordiskt lag segrar. Mycket 

imponerande och många storartade insatser med tanke på att de flesta lagen är slädhundslag eller 

har flera slädekipage med i laget I årets draghundskurs deltog 9 stycken vid sex tillfällen.  

Det var en draghundskurs med både teori och praktik samt grönt kort. Jerry Wikström och Tina 

Gidlund höll i trådarna.  

Träningslägret på snö förlades detta år till Tänndalen den 5-8 december. Snöfattigt men väldigt fina 

dagar.  

Spontana träningstävlingar har genomförts under vintersäsongen. Under året har Sundsvalls 

Brukshundklubb kvalat in med tre representanter till draghundslandslaget, Team Sweden - Mikael 

Henriksson, Tina Gidlund och Angelica Saur. 

 Säsongsavslutning I Gudmundsbyn 27 april 
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Barmarkssäsongen  

Höstens kickoff anordnades på Alnö 10 september hemma hos Tina och David Stenholm. Här 

diskuterades säsongen som varit och vi drog upp strategier inför kommande säsong.  

Löpträning under ledning av Ida Höglund har anordnats 4 gånger under maj med många entusiastiska 

deltagare. 

Verksamhetsberättelse för BoL-sektor 2014 

Inställd elitspårstävling pga funktionärsbrist i övrigt så genomfördes samtliga tävlingar enligt schema. 

Träningstävlingar genomfördes.  

Närvarade vid TÄS distriktskonferensen i Sollefteå. 

Den påbörjade GPS-kursen har inte slutförts. Nu efter inbrottet saknas även några av våra GPS:er. 

Schema för höstens onsdagsvärdar utfördes 

Möten  ang regelrevidering. 

Medlemsmötet bestämde att tävlingssektorn ska delas till en lydnadsdel samt en bruks och IPO del. 

Pokaler inlämnade för renovering. För att användas vid tävlingar. 

2st personer har anmält intresse för att gå domarutbildning i bruks som distriktet planerar starta 

under våren 2015. 

Inköpt material: Neonsnitslar, skott (stulna) smörjmedel (stulna) lydnadsapporter(elit) . 

Saknat material efter inbrottet: Pistoler (2st 9mm) dator (finns en ny nu) skott(minst 5askar) 

smörjmedel till pistoler, lite dagskassa, chipläsaren, GPSer, kassaskåpet, måttband (finns ett nu) 

Rallylydnad 
Jeanette Nordqvist SMK, Lena Engman, Karin Morander, Isabelle Engman, Madeleine Berglund Ulin, 

Sofia Löfberg, Jennie Lindqvist 

Januari: Domarutbildning hölls för 7 deltagare inom distriktet. 

Jeanette Nordqvist färdig rallylydnadsdomare i augusti. 

Mars: Söndagsträningar startade och höll på 10 veckor framåt 

Dessa var välbesökt och kostade 30 kr/gång för den som ville träna. Lena fixade gofika som var 

mycket uppskattat. 

3 Nybörjarkurser startade och blev fylld samma dag som de lades ut på hemsidan. Isabelle/ Karin, 

Sofia/ Madeleine och Jeanette/ Jennie var instruktörer. 

April: Helgtävling i Rally med samtliga klasser och runt 80 deltagare. 

Juni: Inofficiell tävling med 40 deltagare och en del av Jeanettes domarutbildning. 

September: Rallylydnads SM 
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Oktober: Intensiv Rallykurs på 3 veckor för nybörjare som Jeanette höll i. 

November: Karin startar en Nybörjarkurs i VnKK s regi på Klass Arena med reklam för Sundsvalls BK 

och kommande kurser och träningar. Avslutades med en träningstävling som Jeanette dömde. 

Utställningssektorn 2014 

Utst.sektorn har under året bestått av: 

Karina Nordgren smk, Mia Dahl,  Veronica Willysson, Peter Willysson, Linda Georgsson, Ida Nordgren 

Vi har under året arrangerat 1 officiell utställning 2014-05-03 med 103 anmälda hundar. Domare var 

Blaz Kavcic och Marija Kavcic från Slovenien. Samma dag arrangerade vi en inofficiell utställning för 

övriga raser med domaren Annica Jonsson. Vi har ett samarbete med Timrå Brukshundklubb för att 

kunna erbjuda två utställningar samma helg och för att hålla kostnaderna nere. 

Det har även hållits en kurs för nybörjare i utställning med Karina Nordgren som instruktör. 

Vi vill dessutom TACKA våra sponsorer… ingen nämnd ingen glömd!! 

Verksamhetsberättelse MND Räddningshund 2014 

Under detta år har vi hunnit göra en hel del, många hårda prövningar har både gamla och nya förare 

fått utstå – både med glädje och sorg. 

Almanacka över kalenderåret: 

14-16 februari  RI helg (räddningshund internationell) i Norrköping  

4-6 april  RI helg i Uppsala 

25-27 april Träningshelg i dalarna för både de som går kurs samt de färdiga 

ekipagen. 

9-11 maj  MRT (Mission Rediness Test) Revinge. 

10 maj  Delprov 2 för de som går räddningskurs. 

29-31 augusti  RI helg i Skövde 

24-26 oktober  RI helg i Dalarna 

8 november  Slutprov för de som gick räddningskurs, 3 st 

 

Som ni ser så har de gjorts en hel del, sedan skall man lägga till all träning som de färdiga ekipagen 

och kursare lägger ner på sin fritid. 

Under detta år har även Thommie Gradin, Tommy Carlsson och Erica Höglund tråkigt nog valt att 

ställa av sig som RI ekipage. 
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Jag passar även på att gratulera Madde Melander och Linda Eritz Hedlund för att de har klarat 

slutprovet, det som väntar härnäst för dessa är RHFU (räddningsförarutbildning) jag önskar dom 

lycka till under 2015. 

 

/Distriktsansvarig Räddning 

Tommy Carlsson 

 

Bevakningssektorn 

Bevakningssektorn har under år 2015 bestått av Roger Sjölund, Isabelle Backlund (smk) och Britta 

Thunborg 

Ett flertal hemvärnsekipage från klubben har deltagit i Medelpads Hemvärnsbataljons övningar, 

utbildningar och rekryteringar under året. 

Isabelle Backlund med Mocca har deltagit på HV-skallet. 

Katarina Antonsen med Jota representerade klubben på Patrullhunds SM som genomfördes i Boden 

där de placerade sig på en 6:e plats 

Ett nytt ekipage till Hemvärnet är Karin Sjökvist med Zina  

Lena Funset-Norberg och Roger Sjölund har uppgraderat sig till de ny reglerna så att de kan fortsätta 

verka som tjänstehundsinstruktörer. 

Samövning mellan 16:e och 15:e bataljons ekipage har skett ett flertal helger. 

Kökskommittén 

Kökskommittén består av: Maggie Thavenius 

Kommittén har under året haft servering öppen vid bruks-lydnadstävlingar, samt övriga tävlingar som 

arrangerats av klubben, medlemsmöten, aktivitetsdagar och utställning.  

Ambitionen har varit hög i kommittén när det gäller öppettider och servicenivåer. 

Eftersom jag är ensam har inga möten hållits. 

Under kurskvällar sker försäljning av instruktörerna vilket innebär att kökskommitténs ansvar är att 

fylla på kaffe och godbitar vid behov i ett speciellt utrymme för klubbens instruktörer. 

Detta är en verksamhet som fungerat väl under året. Efter bästa förmåga haft serveringen bemannad 

på onsdagsträningarna. 

Under året har beställningar för aktiviteter/tävlingar inkommit i samband med att de tävlande får sin 

anmälan, det har underlättat att göra beställningar för tävlingar.  
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Tanken är att kommittén ska kunna planera årets olika aktiviteter och med en god framförhållning 

från arrangerande sektorer så bedömer vi att servicenivån kan hållas på en hög nivå. Det arbetet 

hoppas kommittén kommer att fortsätta. Fikabeställningen finns att hämta på klubbens hemsida 

samt i Kökets ”låda” på övre plan.  

För att öka servicen för våra medlemmar under året finns tillgång till fika även när köket inte är 

bemannat t.ex. dagtid. Betalning för fikat läggs då i ”Burken”  

Nu lämnar jag över till nya att förvalta köket och allt vad det innebär, jag Tackar ALLA som hjälpt till 

under året. 

Kökskommittén   

Maggie                             

Fastighet 

Huset målades om under sommaren med fortsättning under 2015.  

Ett övernattningsrum har påbörjats under hösten. Bastuaggregatet är utbytt. Altantaket har 

påbörjats och ska göras klart under 2015. Inför Rally-SM tillverkades en ny prispall. 

Vattnet har länge varit ett stort bekymmer.  En offert har inhämtats och arbetet fortsätter. 

Att ställa iordning efter inbrottet har inneburit mycket merarbete för Fastighet. 

 

 


